FC Dames Ternat vzw (09511)

Ternat, Postdatum
Geachte Sponsor
Betreft : sponsoring matchbal Damesvoetbalploeg FC DAMES TERNAT VZW

FC Dames Ternat blijft verder groeien en werkt mee aan het Outdoorproject Wambeek voor het
aanleggen van een synthetisch terrein en bijkomende kleedkamers zodat we onze speelsters een
nog betere opleiding kunnen geven. De damesploeg wordt vanaf het seizoen 2018-2019 opgesplitst
in een competitieve en een recreatieve ploeg.
FC Dames Ternat speelt in het dames- en meisjesvoetbal nog steeds een vooraanstaande rol in
onze regio. Met 6 ploegen in competitie waarvan 4 jeugdploegen bevestigen wij onze verdere groei.
Voor het seizoen 2018-2019 zijn wij op zoek naar sponsors van matchballen voor onze thuiswedstrijden van
zowel onze dameselftallen als onze 4 jeugdploegen. Langs deze weg doen wij een warme oproep om onze
ploegen te steunen.
Wil jij één of meerdere van onze ploegen komend seizoen steunen door een matchbal te schenken voor één
van hun thuiswedstrijden? Dat kan!
Een matchbal kost 50 euro (btw inbegrepen). Wij doen het nodige voor het bestellen en ophalen van de
matchbal. De matchbal wordt rechtstreeks aan de schenker gefactureerd door Jurlie Sport Ternat.
Je mag dan de aftrap komen geven van de desbetreffende match en je naam wordt vermeld op de website.
De kalender zal beschikbaar zijn op onze website www.fcdamesternat.be.
Interesse? Neem dan contact op met een speelster of bestuurslid, bel naar sponsorverantwoordelijken
Stefaan Cordier 0495 22 24 27 of Luc Borremans 0476 76 87 28 of mail naar sponsoring@fcdamesternat.be.
Wil je ons op een andere manier (bijkomend) steunen (sponsoring onderlegger smulavond, dieselboekje,
tombolaprijzen, kledij,… ) laat het ons weten.
Wij hopen dat wij voor het seizoen 2018-2019 een beroep mogen doen op uw milde steun om zo onze
meisjes- en damesvoetbalploegen te ondersteunen en verder uit te bouwen.
Wij danken U bij voorbaat voor uw steun en bieden u onze sportieve groeten aan.
Voor FC Dames Ternat/ FC DIESEL vzw,
Stefaan Cordier

Luc Borremans
Voorzitter
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